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Høringsinnspill - forslag til endringer i havenergiloven og
havenergiforskriften, samt Veileder for arealtildeling,
konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs
Vi viser til høringsnotat om forslag til endringer i havenergiloven og havenergiforskriften, samt
Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og utsettelse av
frist til 30. August 2021. Fylkesrådet i Nordland vedtok følgende uttalelse i sak 201/2021:
1. Fylkesrådet viser til vedtak i FT-sak 149/2019. Fylkesrådet mener det er positivt at regjeringen
utarbeider rammer for utbygging av vindkraft i norske havområder, som bidrar til tydelige og
kunnskapsbaserte prosesser. Fylkesrådet har som mål at Nordland skal bidra til å øke andelen
av fornybar energiproduksjon nasjonalt og skape arbeidsplasser og verdier fra
energiressursene i fylket, herunder vindkraft til havs.
2. Fylkesrådet har som mål at Nordland skal opprettholde sin sterke posisjon som energi- og
industriregion, og forventer at også Nord-Norge får være med fra starten i utviklingen av det
som beskrives som et nytt industrieventyr.
3. Fylkesrådet ber regjeringen om å prioritere innhenting av ny kunnskap og vurdering av åpning
av området utenfor Helgeland. Utbygging av havvind utenfor kysten av Nordland kan kobles til
verdiskaping og arbeidsplasser innenfor ny kraftforedlende industri som batteri og hydrogen,
elektrifisering og utvikling av havbruksprosjekter offshore og onshore samt elektrifisering av
petroleumsinstallasjoner.
4. Fylkesrådet mener det er positivt at lokale og regionale ringvirkninger er i fokus i forslaget til
veileder. Dette fokuset må vektlegges og ivaretas videre i prosessen, spesielt med tanke på:
a. Desentralisert kontraktsstrategi som åpner opp for lokale/regionale leverandører.
b. Utnytte handlingsrom for lokal/regional tilstedeværelse og partnerskap med
lokale/regionale interessenter.
c. Samarbeid med lokale/regionale aktører med tanke på kompetanseutvikling og
FoU/innovasjon.
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d. Forslaget om etablering av et samarbeidsforum for havvind støttes. I etableringen av et
slik forum må også regionale interessenter inkluderes.
e. Kartlegging av lokale/regionale ringvirkninger bør gjennomføres regelmessig gjennom
hele prosjektets levetid.
1. Fylkesrådet mener at det det er positivt at arbeidet med ny konsekvensutredning og
identifisering av nye områder nå igangsettes, men at det bør legges opp til en raskere
fremdrift i arbeidet enn to til tre år.
5. Fylkesrådet ber Olje- og energidepartementet vurdere å utarbeide et oppdatert
kunnskapsgrunnlag for havvind etter modell fra det som ble utarbeidet til nasjonal ramme for
vindkraft.
6. Fylkesrådet ber om at havenergilovens formålsparagraf legges til grunn ved utforming av
kvalitative konkurranser for tildeling av utlysningsområder. Dette kan bidra til å fremme
innovasjon og nytenkning i konkurransene om arealer til havvind, samtidig som lovens formål
følges opp.
7. Fylkesrådet ber om at økosystemtjenester, samlet belastning på miljø i regionen, støy og
lysforurensning vurderes under virkninger på miljø og samfunn i en prosjektspesifikk
konsekvensutredning.
8. Fylkesrådet mener at det er positivt og nødvendig at Statnett får et overordnet ansvar for
utbygging av havvind, og at utbyggerne må finansiere nettutbygging til havs. Det er viktig at
disse investeringene ikke blir belastet nettkundene på land.

Med vennlig hilsen
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